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 מה � )ב"אלמ(הקמת מער� חוקרי אלימות במשפחה 

 1?נשתנה

 
 *אפרת שה�

 
 ת באשקלוןאקדמיינולוגיה במכללה ה החוג לקרימראש, ר"ד* 

 
 ).2004אפריל אושר לדפוס ב, 2000 דצמברהתקבל במערכת ב(

 
 

ועד לטפל באירועי נ אשר ,ישראל�משטרתער* חוקרי� מיוחד במכשר וה, 1999בתחילת 

מטרת המער* הייתה להביא למיקוד האחריות  . בכל התחנות באר+חהמשפאלימות ב

להעלאת הרמה , נתלשיפור השירות הנית� למתלונ, זוג�בניבטיפול בעבירות אלימות בי� 

את  בוח� מחקר זה. המקצועית של החוקרי� ולמיסוד הקשר ע� גורמי הרווחה בעיר

 שנה לאחר ,זוג�בני בי� פול בעבירות אלימותיכלפי הטמער* חוקרי ה של יה�עמדות

הושוו לעמדותיה� של חוקרי�  כלפי נשי� מוכות עמדותיה� של חוקרי המער* . הקמתו

 ג� בעבירות של אלימות , בי� השאר, שעד להקמתו של המער* הייחודי טיפלו,אחרי�

בקרב חוקרי , כי בהשוואה לחוקרי� הרגילי�, מתו* ממצאי המחקר עולה. זוג�בניבי� 

פחות חשדנות וחוסר אמו� כלפי וקיימי� , מותות קדדעודי ישנ� פחות המער* הייחו

 ג� מגלי� ימות במשפחהחוקרי האל.  הבאות להגיש תלונה על אלימות כלפיה�,הנשי�

 יתר לטיפול המשטרתומחויבות רבה יו, נכונות גבוהה יותר לתמו* במתלוננת ולחזקה

בחלק , ימות במשפחהקרי האללמרות ההנחיות המפורשות לחו, ע� זאת. בעבירות אלה

 מסקנות וסקו לא ה,ו חוקרי המער* בשנה הראשונה להקמתידי�עלמהתלונות שטופלו 

 .  והמעורבי� בתיק לא הופנו לגורמי טיפול, לגבי  מסוכנותו של התוק&

 

  .ב"חוקרי אלמ, ב"אלמ, משטרה; זוג�בניאלימות בי�  :מילות מפתח

                                                           
1
 יאיר רגב על יוזמת�  בצינ�ג�ס,  דאז ולעוזרו, ראש אג& החקירות לשעבר,וסי סדבו�י ניצבלודות   ת 

 . עזרת� בעריכת מחקר זהעל ו
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 מבוא

 

בתופעת  אשר בח� את הטיפול המשטרתי , מחקר הערכה מקי& פורס� בישראל1998בסו& שנת 

 ,ממצאיו של מחקר זה תומכי�). 1998, איזיקובי+ וגריפל( )ב"אלמ, להל� (האלימות במשפחה

 דוח בזוג�בני בביקורת שהופנתה כלפי הטיפול המשטרתי בעבירות אלימות בי� ,במידה רבה

 מבקר משרד המשטרה דוח וב1991שנת  מבקרת המדינה מדוח ב;1989 �שפורס� ב, ועדת קרפ

 שעושה המשטרה זוג�בני בניסיונות התיוו* בי� , בעיקר,ביקורות אלו התמקדו. 1993משנת 

 בגילוי יחס סלחני ומבי� של ; באיטיות התגובה של המשטרה לפניות בטלפו�;כתחלי& לחקירה

של אי תביעה או  הנסגרי� בהלי* , דווקא כלפי התוק& ובריבוי� של תיקי חקירה,שוטרי�

 הצור* לסכנה הנשקפת במידת כי השוטרי� אינ� מודעי� ,עוד מראי� הדוחות. אזהרהב

 של  אינ� מספקי� לה מידע על גורמי טיפול או תמיכה וכי מדיניות הטיפול ;למתלוננת בביתה

 .התחנות אינה אחידה

 

       נחיות    ה, החל מתחילת שנות התשעי�ישראל�משטרת הוציאה ,בעקבות ביקורות אלו

  אשר מצמצמות במידה ניכרת את שיקול דעתו של השוטר לגבי,)03.300,226ק "הנחיית מח(

 תו* שיתו& פעולה ע� גורמי ,ומדגישות את ההתמקדות באכיפת החוק, אופ� הטיפול בחקירה

 כסוג חמור זוג�בניהשינוי במדיניות המשטרה נועד להציג את האלימות בי� . טיפול בקהילה

 ולהימנע מניסיונות תיוו* או ,יו בצורה מהירה ונחרצתעלאשר יש להגיב , וכ� של פשעומס

 . שלו� בית

 

 כי עיקר הבעייתיות בהתערבות ,נית� לראות) 1998 (איזיקובי+ וגריפלשל הערכה המתו* מחקר 

,  לדעת עורכי המחקר. המשטרתית אינה ממוקמת ברמת המדיניות אלא ברמת הביצוע בשטח

הפועלי� בשטח אינ� ממלאי� באורח מלא או קבוע את הוראות המדיניות השוטרי� 

בי� הסיבות שמוני� החוקרי� למצב זה של חוסר אחידות בטיפול . המשטרתית המוצהרת

מועלי� גורמי� כדוגמת לגיטמציה מסוימת לאלימות גברי� כלפי ,  המשטרתי בפועל

 חוסר ;הכשרה מספיקה בתחו� חוסר ;כלפי הנשי� המתלוננותדעות קדומות  ;נשותיה�

 אי מיסוד הקשרי� הפורמליי� ע� מוסדות רווחה ;בהירות בהנחיות הקשורות בהפניה לטיפול

 .   במשפחה האלימות בבעיית  לטיפול  הוכשר  אשר    , והיעדר כוח אד� ייחודי,מחו+ למשטרה
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ת מעני� והצור* במציא, גיסאהגברת המודעות הציבורית לבעיית הנשי� המוכות מחד 

 ,הביאה,  מאיד* גיסא שיאפשרו למשטרה להתמודד ביתר יעילות ע� תופעה זאת,משטרתיי�

 אשר יועד ,ישראל�משטרת להכשרתו של מער* חוקרי� מיוחד ב,בסופ� של שנות התשעי�

 , בי� השאר,הכשרתו של מער* חוקרי� ייחודי נועדה. זוג�בנילטפל בעבירות של אלימות בי� 

על ( הקיימי� במפגש בי� הנשי� המוכות לשוטר בתחנה , המובני�לצמצ� את הקשיי�

; Erez and Blaknap ,1998 ;2000, 3ה�: הציפיות הסותרות של השותפי� למפגש ראה

Blaknap ,1995 ;Bachman and Coker ,1995( ; למסד את הפתרונות המשטרתיי� הנגישי�

 ולצמצ� את חלק� ; ולייעל�שטרהחוזרת בתחנת המתלונה ה תלונה ראשונה או מגישלאישה ה

כלפי של העמדות המוקדמות הקיימות בקרב השוטרי� כלפי אירועי האלימות במשפחה בכלל ו

: בקרב השוטרי� ראהדעות קדומות לתיאור (חלקה של האישה המוכה באירועי� אלה בפרט 

; Hart ,1993 ;Montgomery ,1991 ;1998, איזיקובי+ וגריפל ;1999,  3ה�;2000 ,3ה� ורגב

Saunders and Size ,1986.( 

 

 ,זוג�בניהא� הפעלתה של קבוצת חוקרי� ייחודית לנושא אלימות בי� , מחקר זה לבחו� מטרת

 העוסקי� בנושא ,אכ� הביאה לצמצו� חלק� של העמדות המוקדמות בקרב חוקרי המשטרה

. רי� הייעודיי� החוקידי�על הנית� לקורב� ,רותישיפור השלולהגברת המחויבות האישית ו

.                                                                                                                        שאינ� פועלי� במסגרת המער* הייחודי, בהשוואה לחוקרי משטרה רגילי�,זאת

 

 זוג�בנימשטרתי בעבירות אלימות בי� הטיפול ה

 

 ,זוג�בני העולה שוב ושוב בטיפול המשטרתי בעבירות אלימות בי� ,ת הקשותאחת הבעיו

,   שאינ� עומדות מאחורי תלונת� לאור* ההלי* הפלילי,קשורה במספר� הרב יחסית של הנשי�

, Landau ,2000 ;Hoylc and Sanders(לשנות את גרסת� או לסלוח לתוק& , ומבקשות לבטל�

2000 ;Sherman ,1992.( 

 

במיוחד ,  החוק כי תגובתה של מערכת אכיפת,נמצא, )Erez and Blaknap )1998 של במחקר�

תגובה . מהווה משתנה קריטי בהחלטת האישה לדבוק בתלונתה, התגובה המשטרתית

 שלא לבטל , הנשי� כמשתנה החשוב ביותר בהחלטת�ידי�עלמשטרתית חיובית ותומכת דורגה 
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 שהאישה מייחסת לשוטר המטפל ,מידת הרצינות. וגהז� על א& הפחד הרב מפני ב�,את התלונה

נמצאו קשורי� באופ� מובהק ,  השוטרידי�עלהתמיכה וההסברי� הניתני� לה ו, בתלונתה

 ,היבט נוס&). Shoham, 2000( הא� תעמוד האישה מאחורי תלונתה או תבקש לבטלה ,לשאלה

ושי הרב בניבוי המסוכנות  הוא הק,זוג�בניהמקשה מאוד על הטיפול בעבירות של אלימות בי� 

 ,להערכת מסוכנותו של התוק& ישנה חשיבות רבה בקבלת החלטות. הזוג האלי��של ב�

הארכת מעצרו עד תו� ל ה בקש,ו מבני משפחתו ובהמש*ת הרחק; התוק&מעצרכדוגמת 

הערכת המסוכנות מחייבת את החוקר . יורשעש במידה ,לחו למאסרושל הההליכי� או בקש

,  המתארי� את מעשה האלימות,פוזיטיביי�ה, ליי�אגי מעבר להיבטי� הלהמשטרתי לחרוג

מאפייני� אלו מתייחסי� למשתני� . ולהתייחס לשורה ארוכה של מאפייני� ייחודיי�

בקורב� ובסיטואציה שבה ,  הקשורי� בתוק&,מצביי� ואחרי�, קליניי�, דמוגרפיי�

כנות מתבסס על גו& נרחב של הצור* בהערכת המסו. מתקיימות האינטראקציות האלימות

היעזרות  , לכ�. כי קבוצת הגברי� המכי� הנה קבוצה הטרוגנית ומורכבת, המראה,מחקרי�

 ).Dutton,1995( מסוכנות אהיכולת לנב מקשה עלבמשתני�  בודדי� 

Hotling and Sugarman )1986(, 97 והי זה�.  העוסקי� בהערכת מסוכנות, מחקרי�52 סקרו 

 העוסקי� באלימות כלפי , החוזרי� על עצמ� במחקרי�, מנבאי מסוכנות,"תמרורי אזהרה"

 אלא כמשתני� העוזרי� לנבא את ,גורמי� אלו אינ� מוצגי� כסיבה לאלימות. זוג�בנות

 שיהיו ,בניסיונ� להבחי� בי� גברי�. זוג� שגברי� אלו יפעלו שוב באלימות כלפי בנות,הסיכוי

 בעוצמתו של , בעיקר,התמקדו החוקרי�,  ינהגו כ*שלא לבי� גברי�אלימי� כלפי בנות זוג 

 ובמידת החשיפה של התוק& אקונומי של התוק&�בסטטוס הסוציו, הקונפליקט בי� בני הזוג

, Sugarman Aldarondo and ,1996 ;Hotling and Sugarman (לאלימות במשפחת מוצאו

  האלימי�,י� בי� גברי� על היכולת להבח, במידה רבה,הערכת המסוכנות מתבססת. )1986

 בי� גברי� שיחזרו על מעשי ;� לבי� אלו האלימי� רק כלפי בנות זוג,באופ� כללי כלפי סביבת�

מיו� הגברי� המכי� עשוי לסייע .  שהמעשה שנעשה על יד� היה חד פעמי,גברי�האלימות לבי� 

 ,בי� אלול  אות� מלחזור על המעשהא בי� אלו שההתערבות הפורמלית עשויה להני,בהבחנה

יש קושי רב בניבוי ש על א&. שההתערבות רק תדחו& אות� להתנהגות אלימה וקיצונית יותר

 ישפר את יעילות� של , שנועד לנבא מסוכנות, כי שיפור הכלי,החוקרי� מאמיני�, המסוכנות

, Buzawa and Buzawa ,1996 ;Dutton ( המתקבלות במערכת אכיפת החוק,ההחלטות

1995 ;Sherman ,1992( 
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 שפחהמ בזוג�בניבי� ימות מער� חוקרי� ייחודי לטיפול באל

 

 ה במקומותביאה, זוג�בניהחשיבות הרבה המיוחסת לתגובה המשטרתית בעבירות אלימות בי� 

; Moose ,1997 (רבי� בעול� להקמת מער* ייחודי של שוטרי� לטיפול בנושא זה בלבד

Grace ,1995 .( משרד הפני� הבריטיידי�עלמחקר שנעשה באנגליה ובוולס ) Plotnikoff and 

Woolfson, 1999( , מער* המשטרתי הייחודי לטיפול לאודות ההיבטי� הארגוניי� הקשורי�

בה� הוק� מער* משטרתי ש , כי במקומות,מראה,  משטרהארגוני 42 �ב, באלימות במשפחה

 ,הביא השוטרי� לא ההכשרת:  עולות מספר בעיות דומות,זוג�בניייחודי לטיפול באלימות בי� 

.  ה� ביחס למתלונ� וה� ביחס לחשוד, למיסוד נוהלי טיפול אחידי� בתחנות השונות,בהכרח

חשי� את ,  שהשוטרי� הפועלי� במסגרת המער* הייחודי,ממצאי המחקר ג� הצביעו על כ*

 כאשר עמיתיה� אינ� ,זאת.  מבודדי� בתו* הכוח המשטרתי הכללי, במידה רבה,עצמ�

 להשתת& י�יביעצמ� מחו ג� אינ� רואי� ,ולכ�, בודת� עבודת שיטור בהכרחרואי� בע

 .באחריות לתחומי� אלו

  והביקורתזוג�בנינושא האלימות בי� בגובר וה  ההול*בשל ההד הציבורי, ג� בישראל

 להקי� ,1998 בסו& שנת  ,ישראל�משטרתהחליטה , הציבורית על תפקוד המשטרה בתחו� זה

).                                                                                                                   אלימות במשפחה" ( ב"חוקרי אלמ"י המכונה מער* חוקרי� ייחוד

 הרואה את ייחודה של  ,הס כביטוי לשילוב של תפיישראל�משטרת ידי�עלהחלטה זאת הוצגה 

בעקבות .  וההד הציבורי הרב בגינה, התגברות הפשיעה בתחו� זהעבירה זאת ע� תחושה של

 שיעסקו רק , סומנו מאה ועשרי� תקני חוקרי� מתו* המער* הקיי�,ל"החלטתו של המפכ

כי חמישי� חוקרי� נוספי� יוכשרו ג� ה� כחוקרי עבירות  , הוחלט,כמו כ�. בתחו� זה

 כי בכל תחנת , יבטיחו, אול�, בתחו� זהרי� ייחודיי�ק לא ישמשו כחוה�. זוג�בניאלימות בי� 

,  מחלקת חקירות ותביעותאשר( אשר הוכשרו בנושא זה ,ני חוקרי�משטרה יהיו לפחות ש

2001.( 

 

  לשיפור ;זוג�בנימטרת המער* הייתה להביא למיקוד האחריות בטיפול בעבירות אלימות בי� 

ע� גורמי  ולמיסוד הקשר , להעלאת הרמה המקצועית של החוקרי�;השירות הנית� למתלונ�

מחלקת החקירות  ).15.01.99 �מ,  לעיתונותישראל�משטרתמתו* הודעת דובר (הרווחה בעיר 

העוסקת בטיפול המשטרתי  ,03.300.226 פר הוסיפה להנחיה מסישראל�משטרתוהתביעות של 

עדו עיקרי ההנחיה נו.  הייעודי את הקמתו של מער* החוקרי�,זוג�בניבעבירות אלימות בי� 
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 המוגדרת כבעלת מאפייני סיכו� וחומרה ,לגבש את מדיניות המשטרה בטיפול בעבירה

ולחייב את החוקר המשטרתי להימנע מנקיטת עמדה או מניסיונות של תיוו* ופישור , מיוחדי�

 יעשה הטיפול המשטרתי בעבירות אלה תו* ,על פי הנחיה זאת. בי� החשוד לקורב� העבירה

 . ותו* שיתו& פעולה ע� גורמי� מטפלי� בקהילה,וד לאור* הטיפולהערכת מסוכנות של החש

 

 מחלקת חקירות ידי�על כחוקר שהוסמ* לתפקיד זה , הוגדר בהנחיה"ב"חוקר אלמ"

 ;ראשוני בזירת העבירההההנחיה מפרטת באריכות את הטיפול . מדור נפגעי עבירה/ותביעות

קשר ע� את ה ;הטיפול בנשק את ; את נושא המעצר או העיכוב;את דר* קבלת ההודעה

הנחיה צירפה מחלקת החקירות לאותה .  ועודהטיפול בחומר החקירהאת  ;גורמי� בקהילה

קווי� האמורי� לשרת את חוקר , קווי� מנחי� להערכת מסוכנות החשודובו  ,ג� נספח

הנחיה ( ככלי להפקת מידע וכאמצעי להחלטה ,ב בכל שלבי הטיפול המשטרתי"האלמ

 ).18�16  'עמ'  נספח א,03.300.226

 בשיתו&  באמצעות מדור נפגעי עבירות, פיתחה מחלקת חקירות ותביעות,בעקבות החלטה זאת

בחודשי� .  השתלמויות לחוקרי� שנועדו לתפקיד,יועצי� חיצוניי�ע� ומחלקת ההדרכה 

 חוקרי� וחוקרות בתו* 140 � נערכו חמישה מחזורי השתלמויות ל1998דצמבר �אוקטובר

 ידע תיאורטי וידע מעשי בתחו� החברתי ובתחו� ו שולב,במהל* ההשתלמות. החקירהמער* 

 ; הוצגו מודלי� לעבודה ע� גורמי רווחה;ערכו דיוני� בנושא הערכת מסוכנות נ;המשפטי

לאחר סיו�  ).2000 ,סופר(  ביקור במקלט לנשי� מוכותנער*נערכו סדנאות תשאול ו

נמצאה מידה גבוהה במשוב .  משוב הערכהוות ומילא כל החוקרי� תעודו קיבל,ההשתלמויות

 נפגשו ,במהל* השנה הראשונה להפעלתו של המחקר. למדנמאוד של שביעות רצו� מהחומר ש

 על מנת להעביר את ,ראשי משרדי חקירותע� קציני המדור לנפגעי עבירה ע� מפקדי תחנות ו

 ). 2000, קרופרו (זוג�בני בעבירת אלימות בי� ישראל�משטרתעיקרי מדיניות הטיפול של 

 

חברתיות ,  לשנות עמדות אישיות, בי� השאר,הקמתו של המער* הייעודינועדה , כאמור

.                                                                           דרכי� מתאימות לטיפול בהלהציג  ו,זוג�בניוארגוניות כלפי המקור לתופעת האלימות בי� 

בלו יהכשרות שקה הקמתו של מער* חוקרי� ייעודי ו, אכ�, הא�, לבחו�תיבמחקר זה ביקש

 בעקבותיה לשוני בעמדות של חוקרי המער* כלפי סוגיית האלימות בי� ביאה ה,חוקרי� אלו

 שלא לקחו חלק , בהשוואה לעמדות של חוקרי� אחרי� בתחנה,זאת.  ואופ� הטיפול בהזוג�בני

 , שעד להקמתו של המער* הייחודי טיפלו,חוקרי�. כחוקרי� ייעודיי�בהכשרות ולא הוגדרו 

 .                                                               זוג�בני ג� בעבירות של אלימות בי� ,בי� השאר
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 שיטת המחקר

� נבדקי

 

המוצבי� , �רגילי� וייחודיי,  שאלוני� לחוקרי�,2000 במהל* שנת , הועברו,לצור* המחקר

אשר נידגמו בשיטה , ישראל�משטרתשל בשני מרחבי� ש) N=110(בכל תחנות המשטרה 

 ,יתרונ� של מרחבי� אלו הוא בכ*. מרכז והשני מהמחוז הדרומיה ממחוז ,האחד – מקרית

 .                 � וערבי�יהודי, י� ועולי�ותיקתושבי� , אוכלוסייה עירונית וכפריתשה� משרתי� 

ומחצית� תחנות ,  תושבי�100,000 של  התחנות שנבדקו פועלות בערי� שגודל� מעל מחצית�

 הועברו שאלוני� לכלל חוקרי ,בכל אחת מהתחנות שנבדקו. המשרתות ערי� קטנות יותר

 כללה  ,לוהכ* סב.  שפועלי� בתחנה כחוקרי� רגילי�,חוקרי� האחרי�הב ולכשליש מ"האלמ

הגיל הממוצע .  חוקרי� רגילי�80 �ו, רות אלימות במשפחה חוקרי עבי30אוכלוסיית הנבדקי� 

. נשי� – 28% גברי� וה� מ72%. רותי שנה בש12 – ממוצעהוותק ה, 36של כלל החוקרי� הוא 

 26% � בהשוואה ל,ב ה� נשי�" מחוקרי האלמ29% – חלוקת המיני� בי� שתי הקבוצות דומה

קבוצת , וצע בי� שתי הקבוצות זהההגיל הממעל א& ש. של נשי� בקבוצת החוקרי� הרגילה

ב " בלבד מחוקר האלמ8% � בעוד ש.ב מבוגרת יותר בהשוואה לחוקרי� הרגילי�"חוקרי האלמ

הוותק . שלושי� מהחוקרי� הרגילי� הינ� מתחת לגיל 22%, שלושי�הינ� מתחת לגיל 

רי  ציו� הוותק החציוני של חוק, ע� זאת.רותי שני� בש12הממוצע בשתי הקבוצות הוא 

ההבדל המובהק בי� .  שנה בקרב החוקרי� הרגילי�14 לעומת ,רותי שנה בש11ב הוא "האלמ

 זוג�בני בתחו� האלימות בי� , במספר ההכשרות שעברו החוקרי�, בעיקר,הקבוצות קשור

)00.0<P, df=2 χ²=19.9,.( 60%עברו 27%, ב עברו מספר הכשרות" מתו* חוקרי האלמ 

 49% ,לעומת�. זוג�בניל בעבירות אלימות בי� ופיטבכל הכשרה  לא עברו 11% �הכשרה אחת ו

      עברו הכשרה אחת 33%, ב"טיפול בעבירות אלמבהכשרה כל מהחוקרי� הרגילי� לא עברו 

 .  עברו מספר הכשרות18% �ו

 הלי�ה

 
 ובה הוסברה ,לצור* עריכת המחקר נערכה פגישה ע� מפקדי שני המרחבי� שעלו במדג�

 ,ת נערכו מפגשי� ע� כל אחד מעשר,בהמש*. תקבלו האישורי� המתאימי�מטרת המחקר ונ
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לו הוסברה מטרת המחקר ותואמה דר* העברת הל ג� בפגישות .מפקדי התחנות במרחבי� אלו

 .השאלוני�

 

 לאחר שהובטח , בזמ� עבודת� בתחנה, לחוקרי המשטרהת החוקרידי�עלהשאלוני� חולקו 

החוקרי� .  וכי השאלוני� ה� אנונימיי� לחלוטי�, כי השאלו� נועד לצורכי מחקר,לה�

המעטפות נאספו . תו* מעטפה חתומהב ולהחזירו ,המשטרתיי� התבקשו למלא את השאלו�

 .  מתו* משרדי החוקרי� בתחנה, לאחר מספר ימי�,ת החוקרידי�על

 כלי המחקר

 

 שחוברו ,על שילוב של שאלוני העמדות המתבססי� , היגדי�33 �שאלו� העמדות הורכב מ

 ,1998 ,איזיקובי+ וגריפל (זוג�בנילבחינת עמדות שוטרי� כלפי הטיפול בעבירות אלימות בי� 

                                                      . לשאלות המחקריות הספציפיותותאמווה) 1999,שה� 

 

 ,ד החלק האחרו� מלב,המיוחדי� היו זהי�לחוקרי� השאלוני� שהועברו לחוקרי� הרגילי� ו

ב להתייחס לשאלת ניבוי המסוכנות " התבקשו חוקרי האלמ,בחלק זה. הכולל  שאלות פתוחות

 .   הפניית המתלוננת לגורמי טיפוללו

 

שבו הנבדק נדרש לציי� את תשובתו לשאלה על , שאלו� העמדות בנוי בנוסח סול� ליקארט

השאלו� מתייחס לארבעה תחומי� ). ד מסכי� מאו� 5;  לא מסכי� כלל� 1( דרגות 5סול� בי� 

הא� לדעתו של החוקר יש צור* בהקמת מער* חוקרי� ייעודי לטיפול בעבירות : שוני�

 כיצד צריכה המשטרה לטפל בעבירה ;מתלוננת/� מהי עמדתו של החוקר כלפי המתלונ;ב"אלמ

 .  המתנהל כנגד התוק&,מה צרי* להיות מקומו של הקורב� בהלי* הפלילי ;זאת

 

 צאי�ממ

 

 ב" חוקרי האלמניוד מער�

 

 כלל לא ,ב" שהוסמכו כחוקרי אלמ, חוקרי�18 כי ,� תחילת תפעולו של המער* התבררעמיד 

 שלושי� ושישה . החל כרסו� במער*, במהל* השנה הראשונה,תו* זמ� קצר. הוצבו בתפקיד�
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 הוצבו ובמקו� חלק מה�, �יהעברו מתפקיד,  התמקצעו וצברו ניסיו�, שהוכשרו,חוקרי�

   .2 לא הוחלפו כלל באחרי�,שמונה חוקרי� שנגרעו. חוקרי� ללא הכשרה וללא ניסיו�

 

 ?ב"הא� יש צור� במער� האלמ

 

המצביעי� על ליקויי� שוני� , דוחות השוני�ה של המער* הייחודי הייתה על רקע הקמתו

, בקרת המדינהדוח מ; 1998, דוח קרפ (זוג�בניבדר* הטיפול המשטרתי בעבירות אלימות בי� 

 ). 1993, דוח מבקר המשטרה; 1991

 

 כי כשבעי� אחוזי� מכלל החוקרי� הייעודיי� ושישי� וארבעה אחוזי� ,מתו* הנתוני� עולה

 כי הטיפול המשטרתי בעבירות אלו יעיל או ,� הטענהע מקרב החוקרי� הרגילי� מסכימי�

 כי הקמת ,ימי� ע� הטענהשבעי� אחוזי� מקרב החוקרי� הרגילי� מסכ. אפילו יעיל מאוד

 , זאת. בעיני הציבורישראל�משטרת לשפר את הדימוי של , בעיקר,המער* הייחודי נועדה

יש .  המסכימי� ע� טענה זאת,לעומת ארבעי� וחמישה אחוזי� מקרב חוקרי המער* הייחודי

, p >50.0(הבדל מובהק במידת ההסכמה הממוצעת ע� טענה זאת בי� שתי קבוצות החוקרי� 

2.15= t (91) .(תר ממחצית מהחוקרי� הרגילי� יו)שלא הוכשרו לטיפול בנושא,)58%  ,

 . זוג�בנילהתמודד ע� תופעת האלימות בי�  י� כדימספיק כי יש לה� ידע והכשרה ,סבורי�

 

ע� הטענה )  מסכי� מאוד�5 ;לא מסכי� כלל �1(החוקרי� נתבקשו לציי� את מידת הסכמת� 

 בהשוואה לפשעי� ,בטיפול באלימות במשפחהיותר רבי� שאבי�  כי יש להשקיע מ,האומרת

 .אחרי�

נוטי� להסכי� ע� טענה זאת יותר ) SD = 4.04 = X , 0.74( כי חוקרי המער* הייחודי ,נמצא

דל מובהק  בי� שתי הקבוצות נמצא הב.)SD =3.20= X , 1.18(מחבריה� החוקרי� הכלליי� 

 בשתי ,בקרב הנבדקי�, ע� זאת). t)  (100= 3.09,> 0.01(במידת ההסכמה ע� טענה זאת 

 כי הקמת המער* החדש אכ� ,נמצאה מידה גבוהה של הסכמה ע� הטענה האומרת, הקבוצות

 ).SD = X , 4.38 =  0.91 :ייעודיי�; SD =  X ,4.01   0.99 :רגילי�(מצדיקה את עצמה 

                                                           
  .2000מעודכ� לשנת ,   נתוני� של אג& החקירות2
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 ות כלפי האישה המתלוננתעמד

 

ות קיימות כלפי ס לשנות תפי, בי� השאר,הכשרתה של קבוצת החוקרי� הייעודית נועדה

מתו* השוואת . הדרכי� לטיפול בהכלפי מקורותיה וכלפי  ,זוג�בניתופעת האלימות בי� 

כי יש הבדל מובהק במידת , ולהב ע"העמדות בי� קבוצת החוקרי� הרגילי� לחוקרי האלמ

 מגישות תלונה על , ולכ�, המבקשות לנצל את המשטרה, כי יש נשי� רבות,ההסכמה ע� הטענה

לעומת חמישי� אחוזי� מקרב החוקרי� הרגילי� ). p 3.61=)101( t>0.01(אלימות כלפיה� 

 כעשרי� סבורי� כ*,  שמבקשות לנצל את המשטרה גדול מאוד, כי חלק� של הנשי�,הסבורי�

הבדל מובהק בי� החוקרי� נמצא ג� במידת ההסכמה  . אחוזי� מקרב חוקרי המער* הייחודי

היו יכולות לעשות זאת בכוחות ,  לפתור את הבעיה, באמת, אשר רוצות, כי נשי�,ע� הטענה

 כי ,עשרי� ושבעה אחוזי� מקרב החוקרי� הרגילי� מאמיני�). p , 2.07)= 101( t> 0.05(עצמ� 

 ,בהשוואה לשבעה אחוזי� בלבד מקרב החוקרי� הייעודיי�, טענה זאת נכונה מאוד

 . טענה זאתהמסכימי� ע� 

 שמגישות הנשי� כלפי , חלק� של תלונות השווא בקרב התלונות, לדעת�, מהו,החוקרי� נשאלו

ווא כי חלק� של תלונות הש,  מאמיני�,הייחודיי� והכלליי�, כרבע מכלל החוקרי�. הזוג�ב�

לעומת כמחצית .  רב או רב מאוד, המתלוננות במשטרה על אלימות כלפיה�,בקרב הנשי�

טועני� ,  כי רק חלק קט� מהתלונות ה� תלונות שווא ,הטועני�) 47%(מהחוקרי� הייעודיי� 

א נמצאו הבדלי� מובהקי� במידת ההסכמה ע� ל. מהחוקרי� הרגילי�) 24%(כ* רק כרבע 

 .טענה זאת

 

ת המתלוננת כמנצלת את כי יש קשר מובהק בי� תפיס,  מראההת רב משתנניתוח שונו

 לא , אול�.)p ,14.6) = 103/3 ( F > 00.0(לבי� האמונה בדבר ריבוי תלונות שווא , המשטרה

 .                               רגיל או ייעודי, נמצאה אינטראקציה מובהקת בי� אמונה זאת לבי� סוג החוקר

 

 אשר מבקשות , כי רב חלק� של הנשי�,בהקי� בי� החוקרי� נמצאו ביחס לאמונההבדלי� מו

 כי הטיפול ,ובי� האמונה) p  ,5.11)  = 3/103 (F > 0.05(לנצל את המשטרה לבי� סוג החוקר 

                                                 ).                                               P)  =3/103 ( F ,5.53   0.00 (המשטרתי גור� לעוול לגברי�
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 ?זוג�בניאי�  צרי� להתערב בעבירות אלימות בי� 

 

 פעמי� רבות על מחויבותה לטיפול בעבירת האלימות ישראל�משטרת הצהירה ,בעשור האחרו�

.  שהוליכה לקראת סו& העשור להקמתו של מער* החוקרי� הייחודי,מחויבות, זוג�בניבי� 

 כי  הטיפול באלימות ,ארבעי� אחוזי� מקרב חוקרי המשטרה הכלליי� מאמיני�, עדיי�, אול�

) 28%( כי ג�  יותר מרבע ,יש לציי�.  צרי* להיות חלק מתפקידי המשטרהאינו זוג�בניבי� 

�משטרת תפקידיה של בי� כי נושא זה אינו צרי* להיות ,מחוקרי המער* הייחודי סבורי�

                      .               ישראל

 

בר דהאמונה ב, כי ישנה אינטראקציה מובהקת בי� סוג החוקר, מתו* ניתוחי השונות עולה

                  ,p > 0.05(ת הטיפול המשטרתי כיעיל או כבלתי יעיל  סבי� תפילהנשי� המנצלות 

3.17)  = 3/103 (F .(ג� מאמיני�,צלות כי רב חלק� של הנשי� המנ,שוטרי� הנוטי� להאמי� , 

> 0.01( עניי� של לשכות הרווחה ולא של המשטרה , בעיקרו,נויכי הטיפול באלימות במשפחה ה

p ,4.11)  = 3/103 (F  .( 

 

עלו שאלות , זוג�בניבמסגרת ההיערכות החדשה לטיפול המשטרתי בעבירות האלימות בי� 

ובמידה שבה , אירועי�  אלו המטפל ב,תפקיד השוטר בהגדרה מחדש של , בי� השאר,הקשורות

 .  צרי* לשת& גופי רווחה שוני� בהחלטות המתקבלות בהלי* המשטרתי

 כי המגמה לערב עובדי� סוציאליי� בהחלטות המשטרתיות מאפיינת דווקא את ,מסתבר

שמוני� וארבע אחוזי� מקרב החוקרי� .  ולא את חוקרי המער* הייחודי,החוקרי� הכלליי�

וזאת לעומת ,  ברוב המקרי� יש לערב את העובדי� הסוציאליי� כי,הכלליי� מאמיני�

  ).     p ,4  =df ,25.9=  χ²>0.01(ארבעי� ותשעה אחוזי� מקרב חוקרי המער*  הייחודי 

 לבדיקת הטיפול ,1998ל בשנת " המפכידי�על שמונה ,אחת המסקנות של הצוות המשטרתי

 במשולב ,יש צור* לעבוד באופ� מערכתי, ילכי על מנת להשיג טיפול יע ,הב היית"בעבירות אלמ

כי שישי� ושישה , מהממצאי� עולה. גורמי הרווחהע� המשפט ו�בתיע� , ע� הפרקליטות

, )החוקרי� הכלליי�לעומת ארבעי� אחוזי� מקרב (אחוזי� מקרב חוקרי המער* הייחודי 

ירת האלימות המשפט אינ� מייחסי� לעב� כי הפרקליטות ובתי, הגורסת,מסכימי� ע� הטענה

 .   שמייחסת לה המשטרה, את אותה מידת החומרהזוג�בניבי� 
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 מקומו של הקורב� בהלי� הפלילי

 

בהחלטות יש לשת& את המתלוננת , ובאיזו מידה,  הא�,החוקרי� המשטרתיי� נשאלו

ארבעי� אחוזי� מקרב החוקרי� הכלליי� . עליה�או ליידע אותה המתקבלות בהלי* הפלילי 

 כי לא צרי* לשת& את המתלוננת  ,ויי� אחוז מקרב החוקרי� הייחודיי� טענושלושי� ושת

 כי יש לשת& את , כרבע מקרב החוקרי� בקרב שתי הקבוצות סבורי�;בהחלטות המשטרתיות

 ארבעי� ושלושה אחוזי� מקרב החוקרי� הייעודיי� ושלושי� ;המתלוננת ברוב ההחלטות

 ; אחדותמתלוננת רק פעמי�ה יש לשת& את  כי,וחמישה אחוזי� מקרב הרגילי� מסכימי�

 כי תפקידו של החוקר ,ארבעי� ושלושה אחוזי� מקרב החוקרי� הרגילי� אינ� סבורי�

 לעומת רק רבע מחוקרי המער* הייחודי ,זאת. התוולחזק אמתלוננת בהמשטרתי הוא לתמו* 

 . ה חיזוקאומתלוננת ב כי תפקידיו של השוטר החוקר אינ� כוללי� ג� תמיכה ,הסבורי�

 

הייחודיי� אינ� החוקרי� שלושי� אחוזי� מקרב החוקרי� הרגילי� ועשרי� אחוז מקרב 

 כי ,מניתוחי השונות עולה. ואו על שחרורהחשוד  כי יש  להודיע למתלוננת על מעצר ,סבורי�

אינה קשורה באופ� מובהק , ושחרורעל או החשוד  הא� להודיע למתלוננת על מעצר ,השאלה

מתו* . בה� טיפל החוקרש זוג�בנימספר אירועי האלימות בי� למינו או ל, רלסוג החוק

 ותרב כי מתלוננות ,אמונהלכי שאלת יידוע הקורב� קשורה קשר מובהק , הממצאי� עולה

 כי אי� ,חוקרי� שסבורי�). p ,4.56) = 3/103 ( F > 0.01(מבקשות לנצל את המשטרה מאוד 

 המתקבלות , רבות כי תלונות,ג� להחזיק בדיעהטי� נו ,צור* ליידע את האישה המתלוננת

 המבקשות לנצל , ה� תלונות שווא מצד נשי�,במשטרה על אלימות כלפי האישה מצד ב� זוגה

 .  את המשטרה

 ניבוי מסוכנות

 

ב למלא טופס הערכת מסוכנות בכל "הונחו חוקרי האלמ, ע� הקמתו של המער* הייחודי

בשישי� , מתו* הממצאי� עולה כי. זוג�בנית אלימות בי� מקרה של פתיחת תיק פלילי בעביר

 לא מילאו , באותה שנהוהסתיי� 1999 שהטיפול בה� התחיל במהל* ,אחוזי� מ� התיקי�

 .  ב טופס הערכת מסוכנות"חוקרי האלמ
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 מתחנה ה שונ,ב טופסי הערכת מסוכנות"בה� צירפו חוקרי האלמש ,אחוז המקרי�למרות ש

ב להתחייב "חוקרי האלמלא הסכימו  ,צור& טופס מסוכנות בה�שבכל המקרי� , לתחנה

 כי אי� ברשות� כלי� ,ב טענו" חוקרי האלמ.להערכה לגבי רמת המסוכנות הכללית של החשוד

התבסס בהערכת המסוכנות על  אי� ל וכי; מסוכנות בערכי� כמותיי�י* כדי להער,מתאימי�

.                                                                                     להטעות את החוקרכדי  א& יש בה ,לעתי�כיוו� ש, דברי המתלוננת בלבד

 

 בכמחצית מהמקרי� לא ,�יההתלונות שטופלו על יד*  כי מתו* ס,וווחיב ג� ד"חוקרי האלמ

הפניה לגור�  שכיחות ה, אול�.)מתלונ�של של חשוד או (הייתה הפנייה לגור� טיפולי כלשהו 

אחוז ההפניה הגבוה ביותר שנמצא היה שבעי� . הטיפולי שונה מאוד בי� התחנות שבמדג�

נמצא קשר מובהק בי� התחנה לבי� ההפניה .  עשרי� וחמישה אחוזי�, והנמו* ביותר;אחוזי�

 ). P ,0.72=PHI>0.01(לגור� טיפולי  

 

 דיו�

 

 , נועדה לצמצ� את הפער,זוג�בניבי� הקמתו של מער* החוקרי� הייחודי לטיפול באלימות 

 ,קיומה של קבוצת חוקרי�. בי� הביצוע בשטחלבי� המדיניות המוצהרת של המשטרה ש

 לצמצומ� של העמדות ; נועדה להוביל להתמקצעות הטיפול המשטרתי,הפועלת בכל התחנות

ול  דר* הטיפ, אשר בעבר,המוקדמות כלפי המתלוננת ולהגברת האחידות בטיפול בעבירות

 .לא הייתה בהירה  דיהבה�  המשטרתי

 

�עלה ג� סלא נתפ, לפחות בשלביו הראשוניי�, כי הקמתו של המער*, מהמחקר עולה ,ע� זאת

ה סהקמת המער* הייחודי נתפ. שטחה העוסקי� במלאכה כביטוי לצור* אמיתי העולה מידי

ת המוטחת בו  כניסיו� של הארגו� המשטרתי לענות לביקור, חלק ניכר מהחוקרי�ידי�על

 הצהירו ,בשנה הראשונה להפעלתו של המער*.  ופחות כצור* אמיתי של המער* החוקר,מבחו+

כי יש לה� כלי� מתאימי� להתמודד ביעילות , רוב החוקרי� המשטרתיי� שהשתתפו במחקר

 עניי� של תדמית , בעיקרה, וכי הקמתו של המער* הייתה,זוג�בניע� עבירות של אלימות בי� 

,  והשינויי� בחקיקה שקדמו לו,כי ג� לאחר הקמתו של המער*, ציי�חשוב ל. צור*ולא של 
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 , פשעזוג�בניאשר לא ראו  בעבירת האלימות בי� , רגילי� וייחודיי�, נמצאו חוקרי משטרה

 .  כדוגמת המשטרהה אכיפסוכנויותשיש לטפל בו באמצעות 

 

 בנוס& ,� המשטרתי להשיגלארגו  אפשרה, כי הקמתו של מער* החוקרי� הייעודי,נראה

הקמתו של מער* חוקרי� .  ג� מספר מטרות ארגוניות חשובות לא פחות,למטרות המוצהרות

 מאפשרת לארגו� המשטרתי לעמוד ביתר ,זוג�בני שנועד לטפל בסוגיית האלימות בי� ,ייעודי

  במידת החשיבות,אי� הוא מתייחס, ועל פיה ,קלות מול הביקורת החיצונית המוטחת בו

  מספיקי� וכי אינו משקיע בה משאבי�,�זוג�בני ידי�על  לבעיה של נשי� המוכות ,הראויה

 ).1998, איזיקובי+; 1997, אבולעפיה: לצור* הביקורת ראה(

 , על קבוצה קטנה של חוקרי� ייחודיי�זוג�בנימיקוד האחריות לטיפול בבעיית האלימות בי� 

בעיקר בעקבות מקרי� של ביקורת , במקביל להתמקצעות הקבוצה, מאפשר למשטרה

לשחרר את הארגו� ,  ב� זוגהידי�על מקרה של רצח אשה עקב , תכופות, המתעוררי�,חיצונית

העלול , ב" חוקר האלמהאחריות מוטלת באופ� אישי על. בכללותו מאחריות לתוצאה הקשה

 .מועבר מתפקידו , זוג�בניבעיקר במקרי� של רצח בי� , למצוא את עצמו

 

 המרגישי� מחויבי� למדיניות ,ב נועדה לגבש קבוצת חוקרי�"של מער* האלמהקמתו 

 ,ג� כאשר ה� משרתי� בתו* מער* חקירות, המוצהרת סביב הטיפול המשטרתי בעבירה זאת

 ,סתופאינו ) 2000, שה� ורגב; 1999, שה�; 1998איזיקובי+ וגריפל (אשר חלק מחוקריו 

 שיש לטפל בו בדרכי� ,חברתית או כפשע חמור כבעיה זוג�בני את האלימות בי� ,בהכרח

 .  אכיפתיות נחרצות

, למרות רמת הניוד הגבוהה שנמצאה בשנה האחרונה בקרב חוקרי המער* הייחודי,  ואכ�

בי� עמדותיה� של לה בי� עמדותיה� של חוקרי� שצורפו למער* הייחודי רכבהשוואה שנע

,  דעות קדומות* הייחודי נמצאו פחות כי בקרב חוקרי המער, נית� לראות,חוקרי� רגילי�

ב ג� "חוקרי האלמ. ת תלונה על אלימות כלפיה�מגישו ה,חשדנות או חוסר אמו� כלפי הנשי�

ומחויבות רבה יותר לטיפול המשטרתי , הראו נכונות גבוהה יותר לתמו* במתלוננת ולחזקה

כי עקב מספר� , אתע� ז, יש לזכור. בהשוואה לחוקרי המשטרה הרגילי�,  זאת,בעבירות אלה

 דווקא בתשובותיה�  עלולה להיות הטיה,)שניי� או שלושה בתחנה(ב "הנמו* של חוקרי האלמ

אות� ה� ש ,עקב החשש מחוסר אנונימיות וממחויבות פורמלית למדיניות, של חוקרי� אלו

                                                                .                                                                     אמורי� לייש�
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 , ג� לאחר הקמתו של המער*,מעמדו של הקורב� וזכויותיו בתהלי* קבלת ההחלטות ממשי*

 כי בקרב , נית� לראות,בהשוואה לעמדת החוקרי� הרגילי�, ע� זאת. לשמש נקודת מחלוקת

 וליידעו  את הקורב� בתהלי* קבלת ההחלטות&שת נטייה רבה יותר לקיימתחוקרי המער* 

או התחשבות בנסיבותיו , הכנסת רצונותיו וצרכיו של הקורב� לתו* ההלי* הפלילי. עליה�

יכולתו לדבוק את ו,  לחזק את הקורב� בהחלטתו לפנות לעזרת המשטרהות עשוי,המסוימות

; Landau, 2000(זאת  לתרו� דווקא לייעול התגובה המשטרתית בעבירה ,ובכ*, בהחלטה זאת

Hoylc and Sandars ,2000.(     

 

מתאימי� לטיפול כלי�  כי יש בידיה� ,התמקצעות� של החוקרי� הייחודיי� ואמונת�

ב שלא לשת& גורמי� "עשויה להסביר ג� את נטיית� של חוקרי האלמ, בעבירת האלימות

 שניתנו ,ת המוצהרותנטייה זאת עומדת בניגוד להנחיו. טיפוליי� בתהלי* קבלת ההחלטות

). 2000, סופר(במהל* ההכשרות בדבר מודלי� של שיתו& פעולה ע� גורמי הרווחה בעיריות 

 עשויה להיות קשורה דווקא , שלא לערב גורמי טיפול,ב" שנמצאה בקרב חוקרי האלמ,הנטייה

�  להעביר את הבעיה לגורמי� אחרי�בנכונותכ� ו, טיפול בבעיהלשל חוקרי� אלו במחויבות 

 .                                                                                           שאינ� אכיפתיי�

 

 את , במקרי� רבי�,שאירהבה שונה משאר עבירות האלימות זוג�בניעבירת האלימות בי� 

שיוביל  ,מאפיי� בעייתי זה מחייב טיפול מהיר. הקורב� תחת אותה קורת גגאת התוק& ו

 את פוטנציאל האלימות של התוק& ויית� , ככל האפשר, אשר יצמצ�,למציאת פתרו� הול�

 .   הגנה לקורב�

במיוחד , מדווחי� חוקרי המשטרה, למרות הצור* בטיפול מערכתי מהיר בסוגייה זאת

המשפט אינ� מייחסי� לעבירה זאת � כי הפרקליטות ובתי, על תחושה,החוקרי� הייחודיי�

 . אשר מייחסת לה המשטרה, מידת החומרהאת אותה

 

 בנוס& לשיקולי� ,ב דורש מהשוטר להפעיל שיקול דעת רחב"הטיפול המשטרתי בעבירות אלמ

 להערכת המסוכנות ולסיכויי , ברובו, קשור,פול המתאי�ישיקול דעת לגבי אופ� הט. החוקיי�

ב "חוקר האלמא� ג�  כי ,מתו* ממצאי המחקר נית� לראות. ההיפגעות הנוספת של הקורב�

� מסקנה נחרצת ומצי, ברוב המקרי�, ישנה רתיעה מובנת, את טופס הערכת המסוכנותממלא 

מסקנה המחייבת את החוקר לקחת אחריות לביטחונו , בדבר פוטנציאל המסוכנות של הקורב�
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 ,הזוג בעייתית במיוחד על רקע מציאות�קביעה נחרצת ביחס למסוכנות של ב�. של הקורב�

דבר עשוי לתרו� ג� הוא להימנעות מקבלת ה. אי� פתרונות הגנה הולמי� לקורבנותשבה 

 מאז סיומו ,כי בשני� האחרונות, חשוב לציי�. משמעית ביחס למסוכנות התוק&�החלטה חד

 שעשוי להגביר את סיכוייו של החוקר להערי* � כלי אבחוישראל�משטרת פיתחה ,של מחקר זה

הגרסה . זוגתו בתנאי� מסוימי� ובטווח זמ� מוגדר�יפגע בבתאת הסיכו� שהעבריי� יחזור ו

 להגיע להערכה , באופ� ממוחשב,לחוקר החדשנית של טופס הערכת המסוכנות מסייעת

ועשויה לשפר את סיכוייה של מערכת אכיפת החוק להתאי� את , כמותית של המסוכנות

 . למידת המסוכנות המיוחסת לתוק&חוקיהפתרו� ה

 

לשפר את  עשוייה זוג�בניתו של כוח אד� ייחודי לטיפול בעבירת האלימות בי�  כי הכשר,נראה

 ,נו תהלי*ישינוי ההתערבות השהיות .  בתחו� בעייתי זה� מחויבות השוטרי� ואתהתמקצעות

שנעשה בשנה , ממצאי מחקר זהשיתכ� , המקפל בתוכו למידה מתמדת והסקת מסקנות

� עדיי� לתאר בצורה אמיתית את השינוי אינ� יכולי, הראשונה להפעלתו של המער*

 מחייבת  התייחסות ,פול המשטרתיי שנמצאה במאפייני הט,השונות. בהתערבות המשטרתית

 יפעל ב"האלמ שמער* כדי. ג� לרמה הפיקודית בתחנה וג� לסייר המגיע לזירת האירוע האלי�

וקרי האלימות נוכחות קבועה של חשאו& ל יש ל,ביעילות וימלא את המטרות שלשמ� נועד

שמירה על רציפות בעבודה של ל והחוקרי� למשימות אחרותשל  ניוד איל, במשפחה בתחנות

 אלא יש יבלו החוקרי� לא נית� להסתפק בהכשרה הראשונית שק.תחנהבאות� החוקרי� 

אחידות בטפול  שיוליכו ל,כלי�ה תו* פיתוח ושיפור ,לחוקרי� קבועות הכשרות לערו*

על מנת לעמוד על היקפו האמיתי של . � ולשיפורמתלוננתהגנה על  חיזוק הה ל,המשטרתי

 לא רק ברמת הרטוריקה המוצהרת אלא ג� ברמת ,השינוי בעקבות הקמת המער* הייחודי

אשר אינ� מסתפקי� בחקר , מחקרי� , יש להמשי* ולערו* מחקרי מעקב,היישו� היו� יומי

 .תוצאותיואחר ת ההחלטות ו אחר  תהלי* קבל, במקביל, אלא עוקבי�,העמדה בלבד
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